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Mariana Martins Mesquita

– É reconhecida a grande importância do compliance na gestão de qualidade em

empresas de serviços, dada a sua constante verificação e conferência de padronização e como 

estas podem interferir para o bom desempenho em empresas deste seguimento. A qualidade

é indispensável para qualquer serviço prestado e fator decisivo para indicação e novas 

contratações, mas não sendo realizada de forma assertiva pode demonstrar a fraqueza de uma 

empresa e colocá-la a perder o investimento e tempo gastos em sua maturação. Este estudo 

verifica como esta ferramenta pode elevar a qualidade do serviço e trazer valor à companhia 

no modo de colocá-la em destaque no mercado, priorizando ações que precisam estar nas 

veias dos funcionários, nas mentes dos estrategistas e no centro das atenções da empresa. 

Realizado com pesquisas em teóricos das áreas de qualidade, gestão e compliance, esboçando 

seus atuais entraves e soluções ativas para pôr em prática nas áreas de necessidades de 

melhoria da organização. Busca-se como o compliance, bem como os setores de recursos 

humanos e gestão de qualidade, são imprescindíveis e responsáveis pela verificação, 

adaptação e disseminação dos padrões exigidos pela empresa. Constata-se que identificando 

os problemas e priorizando a solução dos mesmos, eleva-se a força da marca de serviço e, 

concomitantemente, valor à companhia, impactando de forma ímpar a organização.  
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A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica.  De acordo com a BNCC, nela 

se inicia o primeiro passo para o processo educacional, é quando a criança começa a ter, na maioria das 

vezes, a primeira separação dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de 

socialização estruturada.  Por isso, o cuidar é indissociável nesse novo processo. Elas chegam na escola 

com suas vivencias e conhecimentos trazido do ambiente familiar e, agregado ao contexto pedagógico, 

podem complementar seus conhecimentos e habilidades. Essa pesquisa tem como fundamentação teórica 

e conceitos dos autores Ana Teberosky e Paulo Freire. Investigamos e analisamos as possibilidades em 

que a alfabetização beneficiaria ou não a fase inicial de desenvolvimento educacional das crianças. O 

percurso metodológico abordado foi apresentar o entendimento de alfabetização na Educação Infantil a 

partir da Base Nacional Comum Curricular por meio de estudos científicos. As discussões que temos 

construído até então apontam que uma vez entendido do que as crianças precisam saber e de forma fica 

mais fácil estabelecer o necessário para isso acontecer. 

Alfabetização, Educação Infantil, Letramento.
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A DESVALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE NO INICIO DE CARREIRA NO 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: ALGUNS APONTAMENTOS

Francielma Aparecida Arrais e Gabriella Regina Da Silva Rodrigues1 

Orientadores: João Paulo Godoy e Marlon Cássio Gomes dos Santos2 

Resumo - A temática desta pesquisa se centra nos estudos sobre a desvalorização da carreira docente. A 

problemática foi definida nas primeiras aulas de Trabalho de Conclusão do Curso da Faculdade BSSP e foi 

escolhida porque uma das autoras já vivenciou a experiência de desvalorização profissional em uma de suas 

contratações no decorrer do curso. O fato foi relatado, também, por outras colegas de profissão que 

enfrentaram a mesma situação. O problema investigado foi a desvalorização salarial dos pedagogos da 

Educação Infantil no início de carreira no município de Goiânia. As hipóteses de pesquisa elaboradas pelas 

autoras indicavam que a desvalorização acontecia em face da passividade do professor em aceitar um baixo 

salário, da falta de comprometimento do governo em políticas públicas e da ausência de experiência 

comprovada em práticas em sala de aula. A presente pesquisa, de natureza qualitativa, partiu de 

levantamento bibliográfico, por meio de artigos científicos, trabalhos completos publicados em anais de 

eventos, textos informativos na internet, livros sobre a temática, e pesquisa de campo em formato de 

entrevista. As discussões, que ainda estão em curso, apontam que alguns profissionais da educação, de 

acordo com as entrevistas realizadas pelas pesquisadoras, consideram o salário do professor muito 

defasado, porém amam a profissão. Amparamos nossas pesquisas nos pressupostos teóricos de Barbosa 

(2016), Drumond (2019), Lucyk e Graupmann (2015). 

Palavras chaves: Carreira, Desvalorização, Docência. 
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A RELEVÂNCIA DA MÚSICA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ALGUNS APONTAMENTOS 

Lislorrane de Jesus1 

   Olianda Coutinho de souza2 

   Orientadores: João Paulo Godoy e Marlon Cássio Gomes dos Santos3  

Resumo – A música possui uma grande relevância no que diz respeito à formação da criança, pois, por 

meio dela pode-se trabalhar a sensibilidade, a criatividade e a reflexão. Este estudo aponta como objetivo 

discorrer sobre a importância desta no espaço de aprendizagem da criança, considerando-se que nessa fase 

escolar, ocorre sobretudo o desenvolvimento do seu potencial artístico e o da sua criatividade. Para a 

realização desse trabalho, recorremos a pesquisa bibliográfica, em que lançamos mão da leitura de textos, 

monografias e artigos para subsidiar os dados da análise. Podemos constatar que a música é essencial no 

processo de ensino aprendizagem das crianças, pois a mesma se designa como uma linguagem que se 

traduz em formas sonoras, as quais são capazes de expressar e, sobretudo, comunicar sensações, 

sentimentos e, até mesmo, pensamentos por meio do relacionamento expressivo que ocorre entre o som e 

o silêncio. Ela possui o papel de cativar a atenção, desenvolver a percepção e envolver o educando,

conduzindo-o a uma aprendizagem e desenvolvimento integral deste de forma lúdica.  Por meio da sua

utilização, pode-se incentivar a participação, a cooperação, bem como a socialização no processo de ensino

aprendizagem.

Palavras-chave:  Aprendizagem, Educação Infantil, Música. 

1  Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade BSSP. 
2 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade BSSP.  
3 Docentes do Curso de Pedagogia da Faculdade BSSP. 
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Faculdade BSSP – Centro Educacional 
Curso Gestão de Recursos Humanos 

 COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO 

Norma Cristiane Gomes de Sena/Samara Praseres Matos1 
Orientador (a): Mariana Martins Mesquita2 

Resumo – Compliance Anticorrupção. 2021.Pré-Projeto de Trabalho da Disciplina de Projeto 
Integradores II do Curso de Gestão de Recursos Humanos – BSSP Centro Universitário, 2021. 

A Lei Anticorrupção Decreto nº 8.420 de 2015, é objetivada para responsabilizar a pessoa jurídica que se 
envolve em atos de corrupção e fraude; Compliance termo inglês entendido como ato de cumprir regras, 
surge nas empresas como forma de combater a corrupção. A empresa que se adequa ao Compliance 
claramente indica que está preocupada em atuar de forma transparente e íntegra perante a sociedade. Para 
enfrentar a corrupção no meio empresarial se faz necessário um alto comprometimento com a lei para que 
todos os mecanismos e procedimentos sejam aplicados de forma efetiva, o presente trabalho vem 
apresentar por meio de revisão bibliográfica as boas práticas no meio corporativo no combate a corrupção 
de funcionários em empresas da região metropolitana de Goiânia que prestam serviços a empresas 
públicas na área de infraestrutura. 

Palavras chaves:  Goiás, compliance e anticorrupção. 

1 Discentes do Curso de Recursos Humanos Faculdade BSSP. 
2 Docente do Curso de Recursos Humanos Faculdade BSSP. 
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 Ana Paula Barbosa Duarte; 
Maria Nazareth Regis Maia; 

Rhaylane Pereira de Almeida; 
Reilla Aparecida Marques. 

Orientador (a): Sthephane Godoi 

Uma ferramenta empreendedora que envolve desde a concepção de uma ideia 
até a implementação e gestão do novo negócio. A ferramentas Business Model 
Canvas (BMC), um quadro de modelo de negócio que contempla as principais 
áreas que devem ser pensadas. Esta ferramenta baseada na filosofia de gestão 
visual é amplamente conhecida e a literatura indica que seu uso demonstra 
contribui para eficiência no processo empreendedor. A ideia central é mostrar 
que a ferramenta, promove melhores resultados para o negócio, uma vez que a 
implementação dos projetos originados no BMC pode ser um fator de sucesso 
tanto para o negócio quanto para gestões. 
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Durante a apresentação do Kahoot, puderam vivenciar uma  plataforma 

elaborativa de questões múltipla escolha, junto com  estudos de conteúdo em  forma de 

um  quiz competitivo que   promove uma aprendizagem ativa do aluno, saindo  um pouco 

do  tradicionalismo. O objetivo do Kahoot é tornar as aulas mais divertidas, com 

abordagem  dinâmica da verificação de conteúdo já mediado  pelo professor no intuito de 

análise do aprendizado. E por ser um jogo o Kahoot se torna competitivo, motivador e 

descontraído que todos competem entre si e consigo mesmo. A experiência da atividade 

proposta na ferramenta kahoot na disciplina de Educação, Mídias E Novas Tecnologias  

tem visto que os  alunos se interagem entre si e todos juntos ao mesmo tempo, 

possibilitando ao professor fazer um diagnóstico sobre o ensino aprendizagem de seus 

alunos . 

competitivo, tradicionalismo, experiência
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NEUROCIÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES 

Daniela Teixeira Silva e Nathalia Prado Costa Rezende1 

Orientadores: João Paulo Godoy e Marlon Cássio Gomes dos Santos 2 

Resumo – Este estudo se insere no tema das contribuições da neurociência para a 

educação. O presente tema tem por finalidade mostrar as possibilidades que a 

neurociência traz para o ensino da alfabetização nas classes de primeiro ano do ensino 

fundamental. A neurociência permite que os profissionais da educação compreendam 

com mais clareza o funcionamento do cérebro e suas ações. Sabemos que esse assunto é 

de extrema importância para as escolas, principalmente nos anos iniciais. Algumas 

crianças tendem a aprender com mais facilidade que outras, e é nesse viés que nosso 

estudo penetra. Em nosso estudo, lemos Lisboa (2016), Santos; Azevedo (2016) e Soares 

(2012). O percurso metodológico utilizado aqui foi o estudo bibliográfico, tendo como 

instrumentos geradores de dados as leituras de livros e artigos voltados para a 

neurociência e a educação. Com a construção do trabalho, temos percebido o quanto é 

importante para nós, futuros educadores, entendermos mais o funcionamento cerebral, 

pois é através dele que iremos conseguir ajudar mais crianças com dislexia e déficit de 

aprendizagem, por exemplo, tendo em vista a importante ajuda dos profissionais da área. 

Palavras chaves: Consciência, Desenvolvimento, Educação. 

1 Discentes do Curso de Pedagogia da Faculdade BSSP. 
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